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  140 – 138تفسير سورة األنعام من اآلية : 
  ) 38( شريط رقم : 

َعاٌم ُحرَمْت ُظُهورَُها(  َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَها ِإال َمن نَشاء ِبَزْعِمِهْم َوأَنـْ َها  َوقَاُلوْا َهِذِه أَنـْ َعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم اللِه َعَليـْ َوأَنـْ
َعاِم َخاِلَصٌة لذُُكورِنَا َوُمَحرٌم َعَلى َأْزَواِجَنا ( ) 138() َسَيْجزِيِهم ِبَما َكانُوْا يـَْفتَـُروَن  اْفِتَراء َعَلْيهِ  َوقَاُلوْا َما ِفي بُُطوِن َهِذِه األَنـْ

  ) .) 139َوِإن َيُكن مْيَتًة فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاء َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم ِإنُه ِحِكيٌم َعِليٌم (
  ] . 139 - 138[ األنعام : 

 ----------  
َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَها ِإال َمن نَشاء ِبَزْعِمِهْم (   وملا ذكر إقدامهم على ما قبحه الشرع ، والمه على  )َوقَاُلوْا َهِذِه أَنـْ

عام لنفعهم ، وضم إليه مجلة مما منعوا تقبيحه العقُل من قتل األوالد ، أتبعه إحجامهم عما حسنه الشرع من ذبح بعض األن
إشارة إىل قطعة من أمواهلم عينوها )  هذه( أي املشركون سفهًا وجهًال )  وقالوا( أنفسهم منه ودانوا به رد أهوائهم فقال 

، ر واملؤنثك، وهو وصف يستوي فيه الواحد واجلمع واملذ رام حمجور عليه فال يصل أحد إليهأي ح)  أنعام وحرث حجر( آلهلتهم 
أي  ) بزعمهم( أي من السدنة وحنوهم )  إال من نشاء( أي يأكل منها  )ال يطعمها( ن حكمه حكم األمساء غري الصفات أل

بتقوهلم مبجرد اهلوى من غري سند عن اهللا الذي له ملكوت السماوات واألرض ، وهم كاذبون يف هذا الزعم يف أصل التحرمي ويف 
  . ( البقاعي ) . هللا أن تؤكل ألكلت ومل يقدروا على منعنفوذ املنع ، فلو أراد ا

يعنون خدم األوثان ، )  َيْطَعُمَها ِإال َمن نَشاءال (  حرثهم وأنعامهم آلهلتهم قالواوكانوا إذا عينوا شيئًا من  قال الرازي : •
  والرجال دون النساء.

ب إىل الباطل منه إىل احلق ، و" زعمهم " هنا هو يف قوهلم " بتقوهلم الذي هو أقر : أي  )بزعمهم  (قوله  قال ابن عطية : •
   .رميهم بذلك ما مل حيرم اهللا تعاىلحجر " وحت

  احلرث : الزرع ، واحلجر : احلرام.) وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ( قوله تعاىل  : يقال ابن الجوز  •
تيبة : وإمنا قيل للحرام : حجر ، ألنه ُحجر على الناس أن قال ابن ق،  واملعىن : أم حرموا أنعامًا وحرثًا جعلوه ألصنامهم

  يصيبوه.
  األنعام اليت جعلوها لألصنام قوالن. هويف هذ •

  أا البحرية ، والسائبة ، والوصيلة ، واحلام. أحدهما :
  أا الذبائح اليت لألوثان ؛ وقد سبق ذكرمها. والثاني :

   زعم منهم ، ال حجة فيه وال برهان.أعلم اهللا تعاىل أن هذا التحرمي قال الزجاج : •
َعاٌم ُحرَمْت ُظُهورَُها (    وهي البحائر والسوائب واحلوامي ، وقد مر تفسريه يف سورة املائدة. )َوأَنـْ
كانت للعرب سنن ، إذا فعلت الناقة كذا من جودة النسل واملواصلة بني اإلناث وحنوه حرم ظهورها فلم قال ابن عطية :  •

  م .الفحل كذا وكذا حرم فعدد اهللا ذلك على جهة الرد عليهم إذ شرعوا بذلك برأيهم وكذ تركب وإذا فعل
  يريد ما يسيبونه آلهلتهم على ما تقّدم من النصيب.) َوأَنـَْعاٌم ُحرَمْت ُظُهوُرَها  قوله تعاىل (قال القرطبي :  •

  م .ملراد الَبِحرية والوِصيلة واحلاوقال جماهد : ا
َعاٌم (  َهاَوأَنـْ   يعين ما ذحبوه آلهلتهم.)  ال َيْذُكُروَن اْسَم اللِه َعَليـْ
  أي : على اهللا .) اْفِتَراء َعَلْيِه  (
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  سيعاقبهم .) َسَيْجزِيِهم ( 
  يعين : يكذبون على اهللا أنه أمرهم .) َما َكانُوْا يـَْفتَـُروَن بِ ( 
َعاِم َخاِلَصةٌ (   أى : ومن فنون   ) لذُُكورِنَا َوُمَحرٌم َعَلى َأْزَواِجَنا َوِإن َيُكن مْيَتًة فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاء َوقَاُلوْا َما ِفي بُُطوِن َهِذِه األَنـْ

النساء ، وإذا نزل ميتا فأكله حالل منها حيا فأكله حالل للرجال دون كفرهم أم قالوا ما يف بطون هذه األنعام احملرمة إذا نزل 
  للرجال والنساء على السواء.

ديد هلم أى : سيجزيهم مبا هم أهله من العذاب املهني جزاء وصفهم أو بسبب ) ِإنُه ِحِكيٌم َعِليٌم  َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهمْ  (
حكيم يف  -سبحانه  -وصفهم الكذب على الّله يف أمر التحليل والتحرمي على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعه. إنه 

  عليم بأعمال عباده من خري أو شر وسيجازيهم عليها. أقواله وأفعاله وشرعه ،
  الفوائد :

  حترمي التشريع غري شرع اهللا .-1
  حترمي االبتداع يف الدين .-2
  حترمي الكذب على اهللا .-3
  ديد الذين يفرتون على اهللا الكذب .-4
  إثبات امسني من أمساء اهللا : احلكيم والعليم .-5
وْا ُمْهَتِديَن ــــرُموْا َما َرزَقـَُهُم اللُه اْفِتَراء َعَلى اللِه َقْد َضلوْا َوَما َكانُ ـــــــــــُلوْا َأْوَالَدُهْم َسَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َوحَ َقْد َخِسَر الِذيَن قـَتَـ ( 
)140( . (  

  ] . 140[ األنعام : 
 --------- -  

 ) ُه اْفِتَراء َعَلى اللُموْا َما َرزَقـَُهُم اللِذيَن قـَتَـُلوْا َأْوَالَدُهْم َسَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحرالِذيَن  خيرب تعاىل : -..... ) ِه َقْد َخِسَر ال إن
َلى أَنـُْفِسِهْم ، َقْد َخِسُروا ِيف الدنْيا ، ألَنـُهْم َحَرُموا أَنـُْفَسُهْم ِمْن نِْعَمٍة أَْقَدُموا َعَلى قـَْتِل أَْوَالِدِهْم ، َوَوْأِد بـََناِِْم ، َوَحتْرِِمي الطيَباِت عَ 

َنازِِل ِبَسَبِب َكِذِِمْ 
َ
َلْيِه ، ِإْذ ادُعوا َأن َعَلى اِهللا ، َواْفِرتَائِِهْم عَ  أَنـَْعَمَها اُهللا َعَلْيِهْم ، َوَخِسُروا ِيف اآلِخَرِة ، ألنـُهْم َسَيُكونُوَن ِيف َأْسَوِأ امل

ُهْم َوَسَفٌه ، َوبـُْعٌد َعِن اهلَُدى .   اَهللا ُهَو الِذي أََمَرُهْم ِبَذِلَك . وَُكل َذِلَك َضَالٌل ِمنـْ
  إنه تعاىل ذكر فيما تقدم قتلهم أوالدهم وحترميهم ما رزقهم اهللا.قال الرازي :  •

 ما لزمهم على هذا احلكم ، وهو اخلسران والسفاهة ، وعدم العلم ، وحترمي ما مث إنه تعاىل مجع هذين األمرين يف هذه اآلية وبني
  رزقهم اهللا ، واالفرتاء على اهللا ، والضالل وعدم االهتداء ، فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام يف حصول الذم.

ذا سعى يف إبطاله ، فقد خسر خسرانًا عظيماً وهو اخلسران ، وذلك ألن الولد نعمة عظيمة من اهللا على العبد ، فإ أما األول :
ال سيما ويستحق على ذلك اإلبطال الذم العظيم يف الدنيا ، والعقاب العظيم يف اآلخرة.أما الذم يف الدنيا فألن الناس يقولون 

  قتل ولده خوفاً من أن يأكل طعامه وليس يف الدنيا ذم أشد منه.
الدة أعظم موجبات احملبة فمع حصوهلا إذا أقدم على إحلاق أعظم املضار به كان ذلك وأما العقاب يف اآلخرة ، فألن قرابة الو 

  أعظم أنواع الذنوب ، فكان موجباً ألعظم أنواع العقاب.
السفاهة وهي عبارة عن اخلفة املذمومة ، وذلك ألن قتل الولد إمنا يكون للخوف من الفقر ، والفقر وإن كان  والنوع الثاني :

القتل أعظم منه ضرراً ، وأيضاً فهذا القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم املضار على سبيل القطع حذراً من  ضرراً إال أن
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  ضرر قليل موهوم ، ال شك أنه سفاهة.
كرات فاملقصود أن هذه السفاهة إمنا تولدت من عدم العلم وال شك أن اجلهل أعظم املن)  بَِغْريِ ِعْلمٍ ( قوله  والنوع الثالث :

  والقبائح.
حترمي ما أحل اهللا هلم ، وهو أيضًا من أعظم أنواع احلماقة ، ألنه مينع نفسه تلك املنافع والطيبات ، ويستوجب  والنوع الرابع :

  بسبب ذلك املنع أعظم أنواع العذاب والعقاب.
  أعظم الذنوب وأكرب الكبائر. االفرتاء على اهللا ، ومعلوم أن اجلراءة على اهللا ، واالفرتاء عليه والنوع الخامس :
  الضالل عن الرشد يف مصاحل الدين ومنافع الدنيا. والنوع السادس :
أم ما كانوا مهتدين ، والفائدة فيه أنه قد يضل اإلنسان عن احلق إال أن يعود إىل االهتداء ، فبني تعاىل أم  والنوع السابع :

اىل ذم املوصوفني بقتل األوالد وحترمي ما أحله اهللا تعاىل هلم ذه الصفات السبعة قد ضلوا ومل حيصل هلم االهتداء قط فثبت أنه تع
  املوجبة ألعظم أنواع الذم ، وذلك اية املبالغة. أ ه

محل كثري من املفسرين ( اخلسران ) على ما يشمل الدارين . أما الدنيا فخسروا منافع أوالدهم ، ومثرة ما  قال القاسمي : •
ذا منافع أنعامهم مبا ضيقوا وحجروا فيها ابتداعًا . وأما اآلخرة فيصريون إىل أسوأ املنازل . وهذا التعميم ، وإن  خلقوا له . وك

ُقْل ِإن الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب ال  (ًا بني النظائر ، كقوله تعاىل كان حقًا ، إال أن األظهر محله على اآلخرة ، توفيق
َنا َمْرِجُعُهْم ُمث نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشِديَد ِمبَا َكانُوا َيْكُفُروَن يـُْفِلُحو  نـَْيا ُمث إِلَيـْ َن َمَتاٌع ِيف الد. (  

وحترميهم الَبِحرية أخرب خبسرام لَِوْأِدِهم البنات )  َقْد َخِسَر الِذيَن قـَتَـُلوا أَْوَالَدُهْم َسَفًها ِبَغْريِ ِعْلمٍ قوله تعاىل (  : يقال القرطب •
وغريها بعقوهلم ؛ فقتلوا أوالدهم َسَفهًا خوف اإلمالق ، وحجروا على أنفسهم يف أمواهلم ومل خيُشوا اإلمالق ؛ فأبان ذلك 

  عن تناقض رأيهم.
  قلت : إنه كان من العرب من يقتل ولده َخْشية اإلمالق ؛ كما ذكر اهللا عز وجل يف غري هذا املوضع.

  الفوائد :
  مي قتل األوالد خشية الفقر .حتر -1
  خسارة وهالك من قتل ولده خشية أن يأكل معه ، أو ابنته خشية العار .-2
  خسارة وهالك من حرم ما أحل اهللا . -3
  أن التحرمي والتحليل مرجعــه إىل اهللا . -4
  عظم ذنب من حرم ما أحل اهللا . -5
  حترمي الكذب على اهللا . -6
  خطر اجلهل . -7
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